
การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
โดย  นายลักษไชย  มลอุ่น  

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
 

 โรงเรียนวัดประสาทนิกรได้ยึดและปฏิบัติตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งด าเนินการโดยให้ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม             
ในการจัดการศึกษา ภายใต้การก ากับ ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา 
ข้อมูลหลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝุายที่เกี่ยวข้องว่า 
ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา                   
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
ก าหนดมาโดยตลอด ทางโรงเรียนวัดประสาทนิกรได้มีการเผยแพร่ผลงาน
ทั้งทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เอกสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
ป้ายไฟประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน เป็นต้น  
ด้านการมีวินัย/การด ารงชีวิตข้าราชการ 
 ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่การเป็นผู้น าในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยได้ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎ กติกาและข้อตกลงต่างๆ ตามที่ ทางราชการก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะการใช้หลักธรรมาภิบาลซึ่งได้แก่หลักนิติธรรม คุณธรรม 
ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความคุ้มค่า อีกทั้งยังปฏิบัติตามแบบแผนและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคม ทั้งต่อหน้าและลับหลังผู้ อ่ืน 
ปฏิบัติงานพิเศษตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้ ความสามารถและ
ความรับผิดชอบ ข้าพเจ้าแต่งกายสุภาพเรียบร้อย วางตัวเหมาะสมกับ
กาลเทศะ และแสดงกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย สามารถเป็นแบบอย่าง  
 



 
ที่ดีแก่ผู้ร่วมงานได้ เป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง รักความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาส  
 

ข้าพเจ้า เข้ารับการพัฒนาตนเองและหมั่นศึกษาค้นคว้าอยู่ เส มอ                   
ทั้งการประชุมอบรมสัมมนา และการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ศึกษาดูงานทั้ง
ในเรื่ องการบริหารการศึกษาและความรู้ทั่ วๆไป  และน าความรู้  – 
ประสบการณ์ที่ได้รับถ่ายทอดและเผยแพร่ให้คณะครูและผู้อ่ืนได้เรียนรู้ด้วย
โดยการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายองค์ความรู้และการปฏิบัติที่ประสบ
ความส าเร็จในโอกาสต่างๆ น าความรู้และประสบการณ์ไปปรับปรุงพัฒนา
งานในหน้าที่และพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

 ข้าพเจ้ารักษาและเสริมสร้างวินัยในต าแหน่งหน้าที่ราชการ  ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  
ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลดีต่อราชการ  ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความอุตสาหะพากเพียร  เอาใจใส่และรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ รักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ  และได้รวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับ                        
ที่เกี่ยวข้องกับราชการและวิชาชีพครู เผยแพร่ให้บุคลากรในโรงเรียนได้รับ
ทราบทั้งในรูปของเอกสารและการจัดประชุมบุคลากรของโรงเรียนในวัน
พฤหัสบดีทุก ๆ สัปดาห์  เวลาประมาณ 16.00 - 17.30 น.  ให้บุคลากรมี
ความรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เช่น ระเบียบการลา  ระเบียบการเงินและ
พัสดุ  ระเบียบเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็น
ต้น  ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดผลดีต่อราชการ  การปฏิบัติงานในหน้าที่
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 
 
 ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรงต่อเวลา ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพและด้วยความรับผิดชอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการและ
ผู้เรียนด้วยความอุตสาหะ สม่ าเสมอต่อเน่ือง เอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกกลุ่ม 
ทั้งนักเรียนกลุ่มเก่ง  กลุ่มปานกลาง  กลุ่มอ่อน  และนักเรียนที่มีปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ  ด้านความประพฤติ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนให้
ขวัญก าลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน อย่างเสมอภาค  มาปฏิบัติราชการ
เวลาประมาณ  07.00 น. ของทุกวันท าการ และเดินทางกลับบ้านพักหลัง 
18.00 น.ทุกวันราชการ และอุทิศเวลาให้กับราชการด้วยความเสียสละ
ปฏิบัติงานให้แก่ราชการโดย  ไม่ค านึงถึงวันหยุดกล่าวคือจะมาปฏิบัติราชการ
ทุกวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดอ่ืน ๆอย่างน้อยเป็น เวลาครึ่งวันอย่าง
สม่ าเสมอมาโดยตลอด ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังทรัพย์ในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าและคู่สมรส
ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการครูและมีอาชีพเสริมเป็นเกษตรกรสมัยใหม่มี
ฐานะทางการเงินที่ดีพอสมควรจึงสามารถเสียสละทั้งก าลังกายและก าลัง
ทรัพย์ให้แก่ราชการได้อย่างต่อเน่ืองโดยได้ร่วมบริจาคสร้างอาคารและ
สิ่งก่อสร้างส าคัญๆ ของโรงเรียนมาแล้วนับแสนบาท ซึ่งส่งผลให้สามารถสร้าง
อาคารเรียนและอาคารประกอบให้แก่โรงเรียนคิดเป็นงบประมาณนับสิบล้าน
บาท  ท าให้โรงเรียน มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านปริมาณนักเรียน อาคาร
สถานที่   ทั้งด้านภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีความประพฤติเรียบร้อยขึ้น                
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีขึ้น และเรียนอย่างมีความสุขในโรงเรียน 
 
 



 
 ข้าพเจ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด  ปฏิบัติงานด้านการเงินด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้  เป็นต้น  เอาใจใส่และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่ให้
เกิดความเสียหาย ไม่เคยบกพร่องหรือเสียชื่อเสียงด้านการทุจริต ไม่เคยใช้
ต าแหน่งหน้าที่ หาผลประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
ขณะเดียวกันได้กระจายอ านาจการบริหารงานไปสู่ผู้รับผิดชอบโดยเปิดโอกาส
ให้ครูและผู้ร่วมงานทุกคนโดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการโดยให้มีโอกาสร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมประเมินผลงานและร่วมชื่นชมความส าเร็จ การด าเนินงานของโรงเรียน
ยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นเรื่ องความซื่อสัตย์สุจริต  การรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนและผู้เก่ียวข้องทุกคน
ทุกคน ใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและประหยัด 
 
 

 

 
 



 
 
 

ด้านการรักษาความสามัคคี 
มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน  องค์กร  และชุมชน 

 
 ข้าพเจ้าบริหารสถานศึกษาโดยยึดมั่นระบบคุณธรรมใช้แนวทางการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม สร้างความรักความสามัคคี มีน้ าใจ เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ 
เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันรู้จักเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม มีน้ าใจต่อผู้อ่ืนเน้นการท างานเป็นทีมและความสามัคคีใน หมู่คณะ
โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ การสังสรรค์ 
การท่องเที่ยวศึกษาดูงานในวาระต่างๆ สามารถท างานร่วมกันอย่างราบรื่น
และงานประสบผลส าเร็จ ผลงานได้รับการยอมรับจากชุมชน ได้รับรางวัลยก
ย่องชมเชยจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าและครู
ในโรงเรียนได้ร่วมกันเสียสละบริจาคเงินให้โรงเรียนทุกๆปี  เช่น บริจาคเงิน
ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ มากมาย กระท าเป็น
แบบอย่างร่วมมือกับผู้ปกครองศิษย์เก่าและชุมชนในการระดมทรัพยากร
เพื่อพัฒนาโรงเรียน ข้าพเจ้าและคณะครูบุคลากรโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรม
ของชุมชนและหน่วยงานต่าง  ๆ ในพื้นที่บริการของโรงเรียนอย่าง
สม่ าเสมอทั้งงานของผู้ปกครอง โรงเรียนในพื้นที่บริการ องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนให้บริการ  
ด้านอาคารสถานที่ สนามกีฬา และครุภัณฑ์ แก่ชุมชน 
 
 
 



 
 
 

ด้านการปฏิบัติงานราชการ 
 

 ข้าพเจ้าเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาตลอด
ระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ขยัน อดทน มีความ
ตั้งใจจริง มุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบในการท างานให้ส าเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีผลงานเชิง
ประจักษ์ที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ ยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
ค านึงถึงผลที่เกิดขึ้น กับราชการเป็นส าคัญ ปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษา เน้นการมี ส่วนร่วมของบุคลากรใน
โรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษา ทั้งนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน รับฟังข้อเสนอแนะ น ามาวิเคราะห์ก าหนดนโยบาย 
เปูาประสงค์ แผนงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานและองค์กรอย่าง
ต่อเน่ือง อุทิศเวลามุ่งมั่นท างานจนงานส าเร็จ เน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาเจริญก้าวหน้าตามล าดับ โรงเรียน
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผลผลิตคือนักเรียนมีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของชุมชน  

 

 

 

 



 
 

การมีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ 
 
 ข้าพเจ้ามีบทบาทเป็นผู้น าทางวิชาการในวงการวิชาชีพ เป็นผู้บริหารที่
ทุ่มเทปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับยกย่องชมเชยของ
ผู้บังคับบัญชา  นักเรียน  เพื่อนครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  คณะที่ปรึกษา  และบุคคลภายนอกทั่วไปจนเป็นที่ประจักษ์                    
โดยได้ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ “ภายในปี 2561  โรงเรียนวัดประสาทนิกร 
เป็นโรงเรียนชั้นน าจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับ โดย
มุ่งเน้นพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม เพื่อตอบสนอง ความต้องการของสังคมสู่
ประชาคมอาเซียน” โดยข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ 
คณะท างาน และเป็นวิทยากรในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 
   ด้านการบริหารจัดการ 
 (1) ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นจาก
ปี  พ . ศ .  2 5 4 4  มี นั ก เ รี ย น ป ร ะ ม า ณ   4 0 0  ค น   ใ น ปี ปั จ จุ บั น                    
พ.ศ. 2558  มีนักเรียน 1,111 คน 
 (2) เป็นวิทยากรระดับจังหวัด เรื่องประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2545 
 (3) เป็นวิทยากรระดับจังหวัด เรื่องวิจัยในชั้นเรียน 
 (4) เป็นวิทยากรระดับจังหวัด เรื่องการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 (5) ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบในการด าเนินงาน
โครงการน าร่อง “คนดีศรีแผ่นดิน”  จังหวัดชุมพร  ปี 2548 และ ปี 2549 
 (6) เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 2549 
  



 
 
(7) เป็นวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ปี 2550 
 (8) ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 (9) ประธานชมรมวิจัยทางการศึกษาจังหวัดชุมพร 
 (10) ผู้บริหารโรงเรียนที่มีกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วมดีเด่น
ระดับภูมิภาค ปี  2552 
 (11) ได้รับคัดเลือกเป็น  “หน่ึงแสนครูดี”  ประจ าปี  2554 
 (12) ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ทางด้าน
การศึกษาแบบอย่างที่ดีในด้านการปฏิบัติตนการปฏิบัติงาน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นเ ป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  จากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2555 
 (13) เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้าง
ระบบพี่เลี้ยง (Coaching and  Mentoring) 
 (14) เข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการ
และผลการปฏิบัติงานที่เป็น  Best Practice ในระดับจังหวัด 
 (15) เข้ารับการอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับการ
บริหารโรงเรียน (MIS for school) ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 
 
 
 
 



 
 

ด้านอาคาร/สถานที่ 
 
   (1) ปี พ.ศ. 2544  โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างโรงอเนกประสงค์ 
ขนาด 17 × 18 เมตร ราคา 1,000,000 บาทเศษ 
   (2) ปี พ.ศ. 2551  โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต 2 เปิดขยายชั้นเรียน ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1 -3) เ ปิดขยายชั้น เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                     
เพื่อรองรับนักเรียนด้อยโอกาส  โดยมีแผนการเรียนฝึกอาชีพฝึกงานจาก
สถานประกอบการทุก ๆ วันศุกร์  เสาร์  ตลอดทุกสัปดาห์    
   (3) ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างศูนย์ศิลปวิทยาหลัง
สวนในพื้นที่ ราชพัสดุ  เพื่อใช้ เ ป็นศูนย์ อินเทอร์ เ น็ต ห้องดนตรีและ
ศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งรองรับด้านการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัด
ประสาทนิกร และชุมชน ราคา 3,000,000  บาท โดยไม่ใช้งบประมาณจาก
ทางราชการแต่อย่างใด 
   (4) ปี พ.ศ. 2553  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างศูนย์
วิทยบูรณาการ ICT  ราคา 2,537,000  บาท  ซึ่งงบประมาณไม่เพียงพอใน
การก่อสร้างจึงระดมทุนจากชุมชนสมทบ จ านวน 600 ,000 บาท  รวมเป็น
เงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  3,137,000  บาท 
 
 
 



 
 
   (5) ปี พ.ศ. 2556  คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน          
ที่ปรึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประสาทนิกร ได้จัดท า
โครงการจัดสร้างอาคารวิมลวุฒิสาร อาคาร 2 ชั้น ขนาด 10 x 15 เมตร 
ราคาก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ  4,000,000 บาท  ในโอกาสครบรอบ 80 ปี 
โรงเรียนวัดประสาทนิกรและได้จัดท าพิธีวางศิลาฤกษ์โดยพระวิจิตรธรรม
นิเทศ รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 11  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2556  
   (6) ปี พ.ศ. 2557  คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน  
คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดประสาทนิกร 
ได้ร่วมกันจัดสร้างห้องน้ า – ห้องส้วมให้กับนักเรียน จ านวน  17 ที่น่ังพร้อมที่
ปัสสาวะชาย 10 ที่ โดยใช้ชื่อว่า “อาคารนิตย์อารินทร์” 
  (7) ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนจัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 
ปรับปรุง 4 ชั้น 15 ห้องเรียนซึ่งจ าเป็นต้องรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป1 ก. 
จ านวน 6 ห้องเรียนที่ใช้เป็น โรงอาหารเดิมของโรงเรียน เพื่อใช้พื้ นที่ในการ
ก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าวน้ี โรงเรียนร่วมกับคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าของโรงเรียน จัดท าโครงการต่อเติม
อาคาร สปช.2/28 ปรับปรุง 4 ชั้น 15 ห้องเรียนที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่
โดยวางแผนให้มีการต่อเติมชั้นล่างให้เป็นโรงอาหาร  และห้องครัวส าหรับ
ปรุ งอาหาร  ซึ่ งต้ อง ใช้ เ งินจากการบริ จาคสมทบเพิ่ ม เติม  จ านวน 
2,045,509.00 บาท 
 
 
 
 



 
  
ปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนวัดประสาทนิกร อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ได้รับงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและ
สิ่ ง ก่ อส ร้ า ง  เพื่ อ เ ป็ นค่ า ก่ อส ร้ า งอาคา ร เ รี ยนแบบ  318 ล . /55-ข                          
(ในเขตแผ่นดินไหว)ตามสัญญาจ้างเลขที่  1/2562 ลงวันที่   14  เดือน 
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 โดยมีการจัดท าสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารกับผู้รับจ้าง
คือ บริษัท เอ็น.เอส.เจ คอนสตรั๊คชั่น จ ากัด ได้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 
22,274,000.00 บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 ปี พ.ศ. 2562 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประสาท
นิกร ร่วมกับ คณะครู  บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
ร่วมกับคณะผู้มีจิตศรัทธา จัดซื้อที่ดิน จ านวน 1 แปลง เป็นโฉนดเลขที่ 
๒๑๓๖ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จ านวน 5  ไร่  2 งาน 84  ตารางวา 
ในราคา5,500,000บาท  สามารถระดมทุนจนสามารถซื้อที่ดินแปลงน้ีและได้
โอนให้กระทรวงการคลัง (ธนารักษ์จังหวัดชุมพร) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มี
โรงเรียนวัดประสาทนิกรเป็นผู้ใช้ประโยชน์โดยก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล
และใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ของโรงเรียน ในวันที่  14  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 
2563 ได้ปรับปรุงสนามกีฬาเป็นเบ้ืองต้นและได้ย้ายบ้านยกพื้นให้สูงขึ้น
ปรับปรุงให้เป็นส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นเงิน
อีกจ านวนประมาณ 1,000,000 บาท โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทาง
ราชการแต่อย่างใด    

********************************************************** 
 
 



 
  

การรักษาชื่อเสียง 
ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

   
 ข้าพเจ้ารักษาชื่อเสียง ปกปูองศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ไม่ว่าจะอยู่ ในสถานการณ์ใด ข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้พบเห็น
และชุมชนยกย่องเชิดชูเกียรติในวิชาชีพครู ข้าพเจ้าจะพูดถึงอาชี พของ
ข้าพเจ้าในทางบวกเสมอ ไม่เพิกเฉยที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานทุกครั้ง
ที่มีโอกาส  ให้ค าแนะน าและขวัญก าลังใจแก่ผู้ร่วมวิชาชีพทุกคน ให้ตระหนัก
และรักษาชื่อเสียงแห่งวิชาชีพของตนเป็นที่ยอมรับของสังคม และมีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างครูให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วม
พัฒนาและปกปูองศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ข้าพเจ้าร่วมแสดงความยินดีกับ
ผู้ร่วมงานที่ประสบความส าเร็จ ความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอ  
 
  การเสริมสร้างปลูกจิตส านึกที่ดีแก่ผู้เรียน  ชุมชน  สังคม 
 
   ข้ าพ เจ้ า ได้ ด า เ นินการสร้ า งปลู กจิ ตส า นึกที่ ดี แก่ผู้ เ รี ยน                       
ตามหลักธรรมทางศาสนาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ทั้ง 8 ประการ คือ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝุเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน การ
ท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ และตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  โดยใช้กระบวนการและกิจกรรม                        
 



 
 
ที่หลากหลาย และยังได้ขยายผลไปยังผู้ปกครองและชุมชน  เพื่อให้ทุกคนมี
จิตส านึกที่ดีในการเป็นคนดีมีคุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม  มีความรัก
สามัคคีกัน เพื่อร่วมสร้างครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้า  กิจกรรมที่ด าเนินการ  เช่น  
    (1) กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน 
    (2) กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
    (3) กิจกรรมการนิมนต์พระวิทยากรมาให้ความรู้และอบรม
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง      
    (4) กิจกรรมจิตอาสา 
    (5) กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับชุมชน 
    (6) กิจกรรมยกย่องชมเชยนักเรียนที่เป็นคนดี ท า
คุณประโยชน์และชื่อเสียงให้โรงเรียน 
 

 
 
 



 
 
 

ด้านการมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม 
 
 ข้าพเจ้าได้ด าเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ  ตลอดจนเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม ด้วยความตระหนักใน
คุณค่าของความเป็นไทย  ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าความเป็น
ไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน ภาวะแปรปรวนของ
ธรรมชาติ ตลอดจนให้คนรุ่นหลัง ได้มีทรัพยากรธรรมชาติไว้ด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามอัตภาพ  อีกทั้งยังจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียง  
และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยโดยการฝึกให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการฝึก
อาชีพการปลูกผักสวนครัวและการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุท้องถิ่นและวัสดุ
เหลือใช้  โรงเรียนจัดให้มี “แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้หลักการ ทฤษฎี และแนวทางปฏิบัติ โดยจัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ ใน
โรงเรียน และให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายได้รับความไว้วางใจ
จาก “นายค านึง    กุลมาตย์” ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง “การปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน”  
 
 
 
 
 



 
 
 
  โรงเรียนวัดประสาทนิกรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียนและ
ชุมชนอย่างหลากหลายทั้งในด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม  เช่น  
   (1)  กิจกรรมการแสดงกลองยาว 
   (2)  กิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาด ตามโครงการบวร 
   (3)  กิจกรรมการฝากออมทรัพย์ หรือธนาคารโรงเรียน 
   (4)  กิจกรรมเรียนรู้สู่ท้องถิ่นอาเซียน 
   (5)  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   (6)  กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   (7)  กิจกรรมธนาคารความดี 
   (8)  โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย  
   (9)  โครงการพัฒนาการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   (10)  ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 
   (11)  โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
   (12)  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 
   (13)  กิจกรรมไหว้ครู 
   (14)  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
   (15)  ร่วมงานบุญประเพณีในเทศกาลวันส าคัญทางศาสนา 
 


